
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2561 

วันจันทรท่ี์  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  เวลา  10.00  นาฬิกา 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

***************************************************************** 

ผู้มาประชุม 

1.นายอุดร  เพ็งอร่าม ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลฯ 

2.นางพนม  สุขเผือก  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 

3.นายณัฐวุฒิ  ข าคม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

4.นายพจน ์  พัฒนมาศ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

5.นางสมคิด  บุญเชิด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

6.นายวินัย   โพธิ์ใบ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

7.นายศรัณย์  ฟักทอง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1 

8.นายชูศักดิ์  บัวสด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

9.นายอดิศร  หล่อจิต  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

10.นางสาว นภัสสร ต้นโพธิ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

11.นายอ านาจ  โคกแก้ว  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.นายกันยา  หมู่ม่วง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.นายล้อม  ทองแท้   ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี 

 2.นายสมเกียรติ  รอดสูง   ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 3.นายประทีป  พัฒนมาศ  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 

 4.นายเพ็ชร  บุญรอด   ต าแหน่ง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 5.นายปรีชา  อ่อนจันทร์  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 6.นางประนอม  ก าเนิดสิงห์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

 7.นางอารียา  อยู่พ่วง   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 8.นายด ารง  ต้นโพธิ ์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 9.นางอธิสา  สุขศิริ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม 

 1.นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์ ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล (ไปประชุมท่ีจังหวัด) 

เริ่มประชุมเวลา    10.00 นาฬิกา 

ประธานสภาเทศบาลฯ สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ทุกท่าน พร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 
 ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2561  วันจันทร์ท่ี  19กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  

เวลา  10.00  นาฬิกา  ตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) - 

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังที่แล้ว 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม

พ.ศ.2560  ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มีท่าน
ใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ผมนายชูศักดิ์  บัวสด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  
(นายชูศักดิ์  บัวสด) หน้าท่ี  27  ตรงค าว่า  “จ าต้องมา”  ค าว่าต้อง ง  ตกไปนะครับ  

และค าว่า  “ถ้าบริษัทไปฟ้องศาล”  ค าว่า ศาล ผิดนะครับในรายงาน
ใช้ตัว ส ซึ่งผิดครับ จะต้องใช้ตัว ศ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านตรวจสอบและแก้ไขตามท่ีคุณชูศักดิ์  บัวสด 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ทักท้วงมาด้วยนะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมมีข้อสงสัยครับ  โครงการท่ีเราได้จัดล าดับไปแล้วเมื่อประชุมสภา 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560  ลงวันท่ี  8  ธันวาคม  

พ.ศ.2561  แล้วนั้น  ก่อนท่ีจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้นะ
ครับ  โครงการท่ี  1  โครงการเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  จ านวน  
5  สาย  ด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ผมว่าเราควรรับรองรายงานการประชุมกันก่อนนะครับ  ส่วนการ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) อภิปรายโครงการนั้น  ขอให้อภิปรายกันในวาระอื่น ๆ นะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมยังไม่สามารถรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วได้ครับ เพราะ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) โครงการท่ีผมสอบถามนั้น บรรจุอยู่ในตัวรายงานการประชุมท่ีจะ

รับรองนี้ด้วยครับ ท่านประธานสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ อยู่ในรายงานการประชุมท่ีเราจะรับรองด้วยใช่ไหมครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ใช่ครับ  อยู่ในหน้าท่ี  19  ครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด)  

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) 
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ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 คุณชูศักดิ์  บัวสด โครงการ 
(นายล้อม  ทองแท้) เสียงตามสายท่ีถามมานั้น ก าลังประกาศอยู่ครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ในส่วนของผู้บริหารท่านอื่น ๆ จะช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบมาแล้วไหมครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  ผมขอช้ีแจงต่อจากท่านนายก 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) เทศมนตรีนะครับ โครงการเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จ านวน 5 

สายและโครงการอื่น ๆ นั้น จะเริ่มด าเนินการพร้อม ๆ กันนะครับ 
เพราะมีงบประมาณเข้ามาแล้ว  โครงการเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
จะอยู่ในขั้นตอนระหว่างท าเรื่องประกาศหาผู้รับจ้าง  เพราะเป็น
โครงการใหญ่  ส่วนโครงการอื่น ๆ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในล าดับหลัง ๆ 
สามารถด าเนินการก่อนได้เราก็ด าเนินการไปแล้วครับ  ขอบคุณท่าน
ประธานสภาฯ ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 โครงการท่ี 2 ด้วยนะครับ  โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) อ าเภอท่าม่วง  หมู่ท่ี  7 , 13  ครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าม่วง  ซึ่งเป็นงบ 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ประมาณจากเงินรายได้ของเรา ต้องรอตัวเงินท่ีจะไปอุดหนุนการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าม่วง ตัวเลขชัดเจนแล้ว คือ ประมาณสามแสน
เศษ ครับ รอเจ้าหน้าท่ีในเรื่องของเงินรายได้ท่ีจะต้องช าระให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าม่วงถึงจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 คือ  งบประมาณเป็นของปี 2561 ใช่ไหมครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด)  
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เลขานุการนายกเทศมนตรี ใช่ครับ 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์)  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ท้ังสองโครงการนี้ท าแน่นอนนะครับ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด)  

เลขานุการนายกเทศมนตรี ใช่ครับ 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์)  

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) เงินมีอยู่แล้วบางส่วนแต่ไม่เพียงพอจะต้องรอโอนงบประมาณมาอีกซึ่ง

ปีนี้จะด าเนินการในส่วนของ หมู่ท่ี 7 , 13 แน่นอนครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมสงสัยว่าโครงการท่ีเราจัดล าดับมาต้ังแต่ 1 – 6 แต่โครงการท่ี 6  
(นายชูศักดิ์  บัวสด) คือโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างส านักงานเทศบาลนั้น เราคุยกัน

แล้วว่าจะท าทีหลังถ้ามีงบประมาณมา ในเมื่อเราเรียงล าดับกันในท่ี
ประชุมสภาเทศบาลแล้ว แต่ท่านกลับเอาโครงการล าดับท้าย ๆ มา
ด าเนินการก่อน ท าไมถึงไม่ด าเนินการเรียงล าดับตามท่ีจัดล าดับและ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานช้ีแจงเพิ่มเติมครับ เฉพาะของเงินอุดหนุนการ 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าม่วงอย่างเดียวจะต้องใช้เงินรายได้ท่ีเรา

จัดเก็บเองครับ ไม่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนท่ัวไป เฉพาะเงินรายได้ต้องรอ
เวลาอีกสักนิดครับ  พอครบตามจ านวนท่ีจะใช้แล้วก็สามารถ
ด าเนินการได้เลย  ส่วนอีก 5 โครงการท่ีก าลังด าเนินการอยู่นั้น 
เพียงแต่ว่าขั้นตอนความยาก ง่าย ต่าง ๆ กันไปนะครับ โครงการท่ี
งบประมาณเยอะก็จะต้องสอบราคาหรือประกาศสอบราคาในระบบ    
E – Bidding ของกรมบัญชีกลาง เลยท าให้ช้าไปหน่อยครับแต่ยืนยัน
ว่าด าเนินการแล้วครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญคุณณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขออนุญาตท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ แก้ไขรายงานการประชุม 
(นายณัฐวุฒิข าคม) กั นนะครั บ  หน้ า ท่ี  10  ขอ ให้ แก้ ไ ขตร งต า แห น่ ง ขอ ง ท่ า น

นายกเทศมนตรีครับ ในรายงานการประชุมพิมพ์ว่า “นายล้อม       
ทองแท้ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี” ซึ่งผิดนะครับ ต้องเป็น
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เรื่องการพิมพ์เอกสารรายงานการ 
(นายล้อม  ทองแท้) ประชุมเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งนะครับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ต่อไปหน้าท่ี 20 ตรงหัวข้อ 4.5 โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ใหม่ ช่ือโครงการวางท่อเมนประปาเลียบถนนลาดยางสาย 1 ซ้าย ซึ่ง

ช่ือโครงการนี้ ค าว่า “ประปา” ค าว่า “ปา” ตกไปนะครับ แก้ไขด้วย
ครับ  และหน้าท่ี 21 ตรงข้อความท่ีท่านประธานสภาได้อภิปรายครับ 
ค าว่า “ท่อเมนประปา” ตกค่าว่า “ปา” ไปนะครับ และต่อมาหน้าท่ี 
18 ท่ี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีอภิปรายนะครับ ขอให้
เปล่ียนแปลงตรงล าดับท่ีโครงการจาก 5 เป็นล าดับท่ี 6 ตัวเลข
สลับกันครับ ขอให้อธิบายให้เข้าใจด้วยครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล พิมพ์เลขสลับกันค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่ีผมต าหนิมาท้ังหมดไม่ใช่ว่าจะเอาผิดกับผู้ท่ีพิมพ์รายงานนะครับ แต่ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) อยากให้แก้ไขให้ถูกต้องครับ ถ้าเอกสารออกไปภายนอกแล้วจะท าให้

เกิดความเสียหายต่อเทศบาลได้ครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ค่ะ ขอรับไปปรับปรุงและแก้ไขนะคะ ขอบคุณค่ะ 
(นางอธิสา  สุขศิริ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ คุณณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ไม่ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ สืบเนื่องจากท่ีเราได้จัดล าดับโครงการจากการประชุมสภา 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) เทศบาลครั้งท่ีแล้วนั้น การจัดล าดับโครงการมีความส าคัญมาก น้อย 

แค่ไหน ช้ีแจงให้เข้าใจด้วยนะครับ และมีความส าคัญอย่างไร 
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ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ การจัดล าดับโครงการในความคิดของผมนั้น ต้องจัดมาจากความ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) เดือดร้อนของชาวบ้านหรือหมู่บ้านครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ผมถามว่าความส าคัญของการจัดโครงการมีความส าคัญอย่างไร 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ท่ีจะเลือกมาเป็นล าดับท่ี 1 2 3 ในเมื่อเราได้จัดล าดับกันแล้วแต่ท าไม

ไม่ด าเนินการตามท่ีได้จัดกันไปครับ ความส าคัญอยู่ตรงไหนครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ผมขอตอบเป็นข้อ ๆ นะครับ ข้อท่ี 1 ท่านถามว่าความส าคัญของ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) โครงการท่ีจัดเรียงล าดับ 1 2 3 ในดุลยพินิจของผม ๆ ว่าโครงการ

ล าดับท่ี 1 ต้องมองความส าคัญของหมู่บ้านหรือชาวบ้านถึงความ
จ าเป็น ส่วนท่ีท่านถามช่วงท้ายนั้นต้องให้ฝ่ายบริหารตอบครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ จากล าดับของโครงการ ท้ัง 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) 6 โครงการท่ีได้ท าไว้ ทางคณะผู้บริหารได้ล าดับความส าคัญตามท่ีทาง

สภาเทศบาลได้อนุมัติเรียงล าดับไปให้ โดยท่านจะสังเกตได้ว่าโครงการ
ล าดับท่ี 1 คือโครงการเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จ านวน 5 สาย 
นั้น อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่โครงการอื่น ๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งโครงการ
อื่น ๆ ท่ีว่านั้นเนื่องจากขั้นตอนการหาผู้รับจ้างหรือว่าขั้นตอนในการ
ท าสัญญาว่าจ้างค่อนข้างง่ายและกระชับกว่าจึงท าให้เดินไปได้ไวกว่า 
ส่วนโครงการเสียงตามสายภายในหมู่บ้านนั้น ก็ตรวจสอบความถูกต้อง
ในเรื่องของรายละเอียดของโครงการซึ่งทางกองช่างด าเนินการอยู่ แล้ว
ก็ในเรื่องของการประกาศในระบบกรมบัญชีกลางอย่างท่ีผมได้เรียนไว้
ข้างต้น ว่างบประมาณสูงขนาดนี้เวลาประกาศไปค่อนข้างละเอียด ใน
เงื่อนไขของสัญญาก็ดี ระยะเวลาในการประกาศก็ดี อีกท้ังเป็น
โครงการขนาดใหญ่ก็กลัวว่าความผิดพลาดในรายละเอียดขั้นตอนและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท าให้ด าเนินการช้ากว่าโครงการอื่น ๆ เท่านั้นเองไม่ได้
มีเจตนาเป็นอย่างอื่น ส่วนโครงการล าดับท่ี 2 3 4 เราก็ได้ด าเนินการ
ไปแล้วเนื่องจากงบประมาณมาค่อนข้างไวจึงท าให้โครงการล าดับต่อ ๆ 
ไปนั้นสามารถด าเนินการได้เร็วขึ้นครับ ก็เว้นแต่ว่างบประมาณท่ีว่านี้
คืองบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปนะครับ ส่วนงบประมาณเงินรายได้ก็
เป็นรายได้ซึ่งเป็นเงินท่ีเทศบาลจัดเก็บเองอาจจะช้ากว่านิดหน่อยครับ 
ก็ไม่ได้ลดทอนโครงการไปแต่อย่างใดครับ ขออนุญาตช้ีแจงเพียงเท่านี้
ครับ 
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ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเชิญครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลครับ ถ้าอย่างนั้นต่อไปก่อนท่ีจะมาจัด 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ล าดับโครงการ ท่านต้ังงบประมาณ สมมุติว่า 5 โครงการ ๆ ใดจะท า

อย่างไรให้มาคุยกันดีกว่าครับ ไม่ต้องมาจัดเรียงล าดับกันแบบนี้ คือมี
มติเห็นชอบรับรองการจัดล าดับโครงการพัฒนาตามเทศบัญญัตินั้น
ส าคัญนะครับ เรื่องของเรื่องถ้าไม่น าเข้ามาในเทศบัญญัติไม่สามารถ
ด าเนินการได้แต่เมื่อเทศบัญญัติก าหนดแล้วก็ขอให้ทุกท่านพิจารณา
เอาเองครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ตามท่ีคุณณัฐวุฒิ  ข าคม ได้อภิปรายไปนั้น ผมขอฝากไว้กับท่านผู้ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) บริหารได้ตรวจสอบและดูแลให้เกิดความชัดเจนด้วยนะครับ จะได้ไม่

ต้องมีข้อทักท้วงกันในสภาเทศบาลครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญคุณณัฐวุฒิ  ข าคม อภิปรายต่อครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ผมเคยท้วงติงเรื่อยมานะครับ เรื่องเอกสารที่มาแจกเพิ่มในวัน 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ประชุมนะครับ ไม่ทราบว่าได้บรรจุเข้าไปในรายงานการประชุมบ้าง

หรือไม่ครับ ถ้ามีเอกสารแจกในวันประชุมสมาชิกสภาเทศบาลจะไม่
สามารถพิจารณาได้อย่างท่ัวถึงนะครับ ผมได้ท้วงติงมาหลายครั้งแล้ว
ครับ ถ้าเอกสารท่ีส่งไปก่อนไม่ถูกต้องก็ควรจะเล่ือนวันประชุมออกไป
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ผมขอช้ีแจงให้ท่านได้ทราบแล้วกันนะครับ ทางผมได้รับทราบ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) แล้วครับ ซึ่งท่านปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงและอธิปรายถึงตัวโครงการแต่

ละตัวไว้ก่อนแล้ว ซึ่งวันท่ีท่านปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงนั้น คุณณัฐวุฒิ    
ข าคม ก็ได้ร่วมรับฟังด้วยแล้วคงจะพอเข้าใจนะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ท่ีท่านประธานสภาเทศบาลได้ช้ีแจงนั้น ผมเข้าใจครับในเมื่อ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) เอกสารที่แจกในวันนี้ ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลสามารถประชุม

ได้ถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ์ท าไมถึงเล่ือนการประชุมเทศบาลไม่ได้ครับ 

 



-9- 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เรื่องนี้ผมขอรับไว้ปรับปรุงแก้ไข และปรึกษาหารือกันอีกทีครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพครับ ผมขอช้ีแจงตามท่ี 
(นายล้อม  ทองแท้) คุณณัฐวุฒิ  ข าคม ได้สอบถามนะครับว่าเรื่องท่ีผมพอจะทราบ

รายละเอียดนั้น ท่ีไม่สามารถเล่ือนวันประชุมสภาเทศบาลได้นั้น คือ
วาระการประชุมของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับประมาณการเพื่อพิจารณา
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเทศบาลนั้น  จะต้องท าหนังสือขออนุมัติ
จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเวลาอาจจะไม่เพียงพอถ้า
ประชุมล่าช้าออกไปอีกครับ และโครงการแต่ละอย่าง ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไม่สามารถด าเนินการได้เพราะเป็นงบประมาณท่ีใช้ใน
หมวดซ่อมแซม เราไม่สามรถจะไปขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรีได้ ถึงต้องมีการเปล่ียนแปลงโครงการหลาย ๆ โครงการ 
แม้กระท่ังโครงการในหมู่ท่ี 1 ก็ต้องเปล่ียนแปลงไปใช่ไหมครับท่าน
รองนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี ใช่ครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
(นายประทีป  พัฒนมาศ)  

นายกเทศมนตรี ส่วนโครงการท่ีใช้งบซ่อมแซมนั้น อีกไม่นานก็จะด าเนินการได้ครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) ทางหมู่ท่ี 6 มีหลายโครงการ ซึ่งทางผู้อ านวยการกองช่างค านวณมา

นั้น ผมไม่ทราบรายละเอียดและไม่สามารถน ามาพิจารณาในสภา
เทศบาลได้ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ เรื่องโครงการเสียงตามสาย  
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ภายในหมู่บ้าน จ านวน 5 สาย ขอให้ท่านผู้บริหารตอบผมครับว่า

ตอนนี้ท่ีท่านประกาศไปทางเว็บไซต์นั้น มีคนมาประมูลบ้างหรือยังครับ 
ผมอยากทราบข้อมูล ก่อนท่ีเราจะรับรองรายงานการประชุมกันครับ 
ตามท่ีท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงมา 
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นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลครับ คือ ผมได้สอบถามเจ้าหน้าท่ี  
(นายล้อม  ทองแท้) พัสดุเมื่ออาทิตย์ท่ีแล้วครับว่าในระบบยังเข้าไม่ได้ เพราะว่าตัวเงินเยอะ

ล้านกว่าบาทและยังไม่เคยมีใครด าเนินการ และเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ท่ี
ผ่านมาระบบสามารถเข้าได้แล้ว แต่ผมไม่ทราบว่ามีใครเข้ามาแล้วหรือ
ยัง 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ผมขอขยายความเพิ่มเติมจากท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่าน 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ประธานสภาเทศบาล การเข้าระบบของเรานั้น เรียกว่าระบบ              

E – Bidding คือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง เราไม่ได้
ประกาศท่ีส านักเทศบาลครับ ใครท่ีเป็นผู้รับเหมากับทางหน่วยงาน
ราชการท้ังหมด เมื่อเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วจะมองเห็น เมื่อมองเห็น
แล้วก็จะต้องยื่นเอกสารในการประมูลทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาตาม
ก าหนดเวลา สมมุติว่าเปิดไว้ส้ินเดือน ๆ ก็จะรู้ว่าใครก าหนดราคาน้อย
ท่ีสุด หรือมีคุณสมบัติครบมากท่ีสุดผู้นั้นก็จะชนะการประมูลไปครับ 
ขั้นตอนยังไม่ได้โชว์ในหน้าเว็บไซต์ แต่เข้าสู่กระบวนการยื่นของทาง
เทศบาลเราเข้าสู่ระบบแล้ว คาดว่าคงไม่นานครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ผมแค่ต้องการให้ท่านอธิบายมาแค่นี้ครับ ตามท่ีท่านเลขานุการ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) นายกเทศมนตรีช้ีแจงมานั้นชัดเจนครับ ถ้าจะให้ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะ

ส่งไปตามเว็บไซต์น่าจะมาช้ีแจงในสภาเทศบาลด้วยจะดีครับ ยังเห็นว่า
มีการด าเนินการไม่ได้นิ่งนอนใจครับ ท่ีผมถามถึงโครงการล าดับท่ี 1 
นั้นท าไม่ใช่ไม่ท าแต่เอกสารเพราะผมไม่ทราบเลย ถึงอยากให้มาช้ีแจง
ถึงขั้นตอนการด าเนินการของแต่ละโครงการให้สภาเทศบาลได้รับ
ทราบด้วยครับ เพราะได้จัดล าดับในสภาเทศบาลไปแล้วต้องให้
ความส าคัญกับพวกผม ครั้งนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีการช้ีแจงได้ ถ้าไม่
มีผมว่ามันก็จะไปอีกทิศทางหนึ่งครับ ท่านมาเอกสารมาช้ีแจงต่อพวก
ผม ๆ ก็ยังว่าท่านผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจครับ แล้วก็เรื่องท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ผมเข้าใจทุกอย่างครับ เรื่องถนนหมู่ท่ี  
6 เรื่องเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผมไม่ได้ติดใจเอา
ความอะไรครับ ขอช้ีแจงให้สภาเทศบาลทราบครับ และครั้งต่อไปการ
ประชุมสภาเทศบาลนั้น ผมอยากให้ท่านปลัดเทศบาลได้อยู่ร่วมประชุม 
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประชุมด้วยครับ เพราะถือว่าท่านปลัดเทศบาลนั้นเป็นผู้ท่ีรู้ระเบียบ 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) และกฎหมายต่าง ๆ ครับ ถือว่ามีส่วนส าคัญในการประชุมสภา

เทศบาลนะครับ สามารถช้ีแจงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดีครับ ผมขอฝากทางท่านผู้บริหารไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญคุณณัฐวุฒิ  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อภิปรายต่อ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ก่อนท่ีท่านจะส่งเอกสารประกอบประชุมสภามานี้ ท่านท าอะไรกันอยู่ 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) ครับ ซึ่งเอกสารผิดเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผมเคยแจ้งหลายครั้งแล้วในท่ี

ประชุมสภาเทศบาลว่ามันไม่ถูกต้องครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เรื่องนี้ผมขอรับเรื่องไว้และจะไปปรับปรุงแก้ไขให้รอบคอบกว่านี้ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ครับ ผมขอให้รับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) แล้ว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 8 

ธันวาคม พ.ศ.2560 ขอมติในท่ีประชุมด้วยครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1    
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 จ านวน 9 
ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน ไม่เห็นชอบ 1 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ ก่อนจะเข้าระเบียบวาระท่ี 3 ผมขอฝากเรื่องกับท่านนายกเทศมนตรี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) โดยตรงว่าก่อนท่ีจะเข้าประชุมสภาเทศบาล ในส่วนของท่าน

ปลัดเทศบาล หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการประชุม ขอให้กล่ันกรอง
หรือว่าตรวจสอบแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเรียกประชุมสภา
นะครับ อาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ครับท่านนายกเทศมนตรี ผมขอ
ฝากด้วยนะครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพือ่พิจารณา 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 3.1 โอนงบประมาณเพือ่ต้ังรายการใหม่ 
 3.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะพัน หมู่

ท่ี 1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดถนน 
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ประธานสภาเทศบาลฯ กว้าง  3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นท่ี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน 
 เลข ท่ี  ท .200 ,ท .204 กองคลัง ท้องถิ่ น  ก รมการปกครอ ง 

กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน  104,900.-บาท ขอเชิญท่าน
เลขานุการนายกเทศมนตรี ขยายความเพิ่มเติมครับ  

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอขยายความในระเบียบ 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) วาระท่ี 3 ข้อ 3.1 โอนงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่  

ข้อ 3.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะพัน 
หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เดิมเราต้ัง
เป็นโครงการไว้ในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 คือ โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.(บริเวณทุ่ง
หนองสรวง) หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวนเงิน  104,900.-บาท ซึ่งโครงการฝังท่อ คสล.(บริเวณทุ่ง
หนองสรวง) หมู่ท่ี 1 ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะกรมชลประทาน
ปล่อยน้ าลงสู่คลองท้ิงน้ าจระเข้สามพันท าให้น้ าหนุนสูงขึ้นไหลสู่คลอง
ระบายน้ าบริเวณทุ่งหนองสรวงตลอดระยะเวลาปี พ.ศ.2561 ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการฝังท่อระบายน้ าสายดังกล่าวได้ครับ จึงต้องขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลโอนลดเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่  จาก
โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.(บริเวณทุ่งหนองสรวง) หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนเงิน  
104,900.-บาท ต้ังไว้ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อต้ังรายการใหม่เป็น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะพัน หมู่ที่ 1 
ต าบลหนอขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนเงิน  
104,900.-บาท  ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปการ  
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ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกท่านอื่นมีข้อคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติท่ีประชุมจะ  
(นายอุดร เพ็งอร่าม) ให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ของโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะพัน หมู่ ท่ี 1 ต าบล   
หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดถนนกว้าง  3.00 
เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี      
ท . 2 0 0 , ท . 2 0 4  ก อ ง ค ลั ง ท้ อ ง ถิ่ น  ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 
กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน  104,900.-บาท โอนลดเพื่อ
ต้ังเป็นรายการใหม่  จากโครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.(บริเวณทุ่ง
หนองสรวง) หมู่ที่  1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวนเงิน  104,900.-บาท ต้ังไว้ด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ต้ัง
รายการใหม่เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
กะพัน หมู่ที่ 1 ต าบลหนอขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวนเงิน  104,900.-บาท  ในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  รวมถึงการให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา 67 ทวิ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  กรณีต้ังจ่าย
รายการใหม่ ในงบลงทุน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 , 29  
ด้วยครับ ขอมติท่ีประชุมครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร  เพ็งอร่าม) ไม่ออก
เสียง 0 ท่าน   

ประธานสภาเทศบาล ฯ ข้อ 3.1.2 โครงการฝังท่อ คสล.ลอดถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน   
(นายอุดร เพ็งอร่าม) หมู่ท่ี 1,2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 

3 สาย 7 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ 
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- โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.สายหลุมเปรียง – หนองแก หมู่ท่ี 

2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี แห่งท่ี 1 
ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ช้ัน 3 จ านวน 8 
ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 
10,600.-บาท 

- โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.สายหลุมเปรียง – หนองแก หมู่ท่ี 
2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี แห่งท่ี 2 
ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ช้ัน 3 จ านวน 8 
ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 
10,600.-บาท          

- โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.สายหนองแก – หนองกวาง หมู่ท่ี 
2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี แห่งท่ี 1 
ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ช้ัน 3 จ านวน 8 
ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 
10,600.-บาท   

- โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.สายหนองแก – หนองกวาง หมู่ท่ี 
2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี แห่งท่ี 2 
ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ช้ัน 3 จ านวน 8 
ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 
10,600.-บาท      

- โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.สายหนองแก – ดงชะคราม หมู่ท่ี 
1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี แห่งท่ี 1 
ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ช้ัน 3 จ านวน 8 
ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 
10,600.-บาท 
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- โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.สายหนองแก – ดงชะคราม หมู่ท่ี 

1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี แห่งท่ี 2 
ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ช้ัน 3 จ านวน 8     
ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 
10,600.-บาท 

- โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.สายหนองแก – ดงชะคราม หมู่ท่ี 
1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี แห่งท่ี 3 
ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ช้ัน 3 จ านวน 8     
ท่อน ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด เป็นเงิน 
10,600.-บาท 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  74,200.-บาท   
ขอเชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ขยายความเพิ่มเติมครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอขยายความครับ ด้วย 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ถนนภายในหมู่บ้านสายต่าง ๆ เป็นถนนพูนดินผ่านท้องนาของหมู่บ้าน

จะไม่มีการวางท่อระบายน้ าลอดถนน จะท าให้น้ าท่วมขังไร่นา
ประชาชน และน้ าจะท าให้ถนนช ารุดทุกปี จึงจ าเป็นต้องมีการวางท่อ
ระบายน้ าลอดถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน โดยคณะ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลแจ้งมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อ 3.1.2 โครงการฝังท่อ คสล.ลอดถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน   

 หมู่ท่ี 1,2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 
3 สาย 7 แห่ง ดังรายละเอียดข้างต้นท่ีท่านประธานสภาเทศบาลได้
ช้ีแจงมาแล้วนั้น โดยจะโอนลดจากด้านบริหารชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง  ต้ังไว้  130,000. -บาท  
คงเหลือ 86,000.-บาท อนุมัติโอนลด 74,200.-บาท คงเหลือ 
11,800.-บาท เพื่อต้ังรายการใหม่ในด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน        
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการฝังท่อ คสล.ลอดถนน



สายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1,2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 3 สาย 7 แห่ง 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกท่านอื่นมีข้อคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติท่ีประชุมจะ  
(นายอุดร เพ็งอร่าม) ให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ของโครงการฝัง

ท่อ คสล.ลอดถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 1,2 ต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 3 สาย 7 แห่ง ดัง
รายละเอียดข้างต้นท่ีท่านประธานสภาเทศบาลได้ช้ีแจงมาแล้วนั้น โดย
จะโอนลดจากด้านบริหารชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ  ประเภท
ค่าวัสดุก่อสร้าง  ต้ังไว้  130,000.-บาท  คงเหลือ 86,000.-บาท 
อนุมัติโอนลด 74,200.-บาท คงเหลือ 11,800.-บาท เพื่อต้ัง
รายการใหม่ในด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานเคหะชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเ ก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการฝังท่อ คสล.ลอดถนนสายต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่  1 ,2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 3 สาย 7 แห่ง  รวมถึงการให้ความเห็นชอบตาม
มาตรา 67 ทวิ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  กรณีต้ังจ่าย
รายการใหม่ ในงบลงทุน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 , 29 
ด้วยครับ ขอมติท่ีประชุมครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่
ออกเสียง 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ข้อ 3.1.3 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี   
(นายอุดร เพ็งอร่าม) วางท่อเมนประปาพีวีซีติดต่อกับหมู่บ้านเมืองใหม่ – เลียบถนนสาย

เปล่งไผ่ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   
จ านวน  70,000.-บาท ขอเชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ขยาย
ความเพิ่มเติมครับ 
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เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอขยายความครับ โดยทาง 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) นายกเทศมนตรีและผู้อ านวยการกองช่างได้ประสานงานกับส านักงาน

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ได้ข้อสรุปว่า โครงการเดิน
ท่อประปาสายเมืองใหม่ – เปล่งไผ่ จ านวน 20,000.-บาท และ
โครงการอุดหนุนส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี
ติดต้ังมาตรวัดน้ าขนาด 2 นิ้ว เป็นเงิน 50,000. -บาท ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ โดยท่ีจะสามารถด าเนินการได้ โดยอุดหนุนให้ส านักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ครับ 
ข้อ 3.1.3 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี   

 วางท่อเมนประปาพีวีซีติดต่อกับหมู่บ้านเมืองใหม่ – เลียบถนนสาย
เปล่งไผ่ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   
จ านวน  70,000.-บาท ซ่ึงขอโอนลดจากด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โครงการวางท่อเมนประปาพีวีซี ø 2 นิ้ว ชน     
ท่อเมนประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุ รี 
(บริเวณติดต่อกับหมู่บ้านเมืองใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่) หมู่ที่ 
6 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  
20,000. -บาท และโอนลดจากด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ  โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายติดต้ังมาตรวัดน้ าขนาด 1  

 นิ้ว เพื่อเชื่อมต่อขอรับบริการน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  50,000.-บาท  เพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ  อุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีวางท่อเมนประปาพีวีซีติดต่อ
กับหมู่บ้านเมืองใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 70,000.-บาท ส่วน



อีก 70,000.-บาท การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี จะเป็น
ผู้สมทบครับ 

 
 

-18- 
 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกท่านอื่นมีข้อคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติท่ีประชุมให ้ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) ความเห็นชอบโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ โครงการอุดหนุน

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีวางท่อเมนประปาพีวีซีติดต่อ
กับหมู่บ้านเมืองใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  70,000.-บาท ซ่ึงขอโอน
ลดจากด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการวางท่อเมน
ประปาพีวีซี ø 2 นิ้ว ชนท่อเมนประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาญจนบุรี (บริเวณติดต่อกับหมู่บ้านเมืองใหม่ – เลียบถนน
สายเปล่งไผ่) หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  จ านวน  20,000.-บาท และโอนลดจากด้านบริการ
ชุมชนและสังคมแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายติดต้ัง
มาตรวัดน้ าขนาด 1 นิ้ว เพื่อเชื่อมต่อขอรับบริการน้ าประปาจาก
การประปาส่วนภูมิจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  50,000. -บาท  
เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ  อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีวางท่อ
เมนประปาพีวีซีติดต่อกับหมู่บ้านเมืองใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่ 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 
70,000.-บาท รวมถึงการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 67 ทวิ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  กรณีต้ังจ่ายรายการใหม่ ในงบ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ลงทุน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 , 29 ด้วยครับ ขอมติท่ีประชุมครับ 



ท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่
ออกเสียง 0 ท่าน 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ข้อ 3.1.4 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี   
(นายอุดร เพ็งอร่าม) เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในหมู่ท่ี  1  ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  

จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  150,000.-บาท ขอเชิญท่านเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ขยายความเพิ่มครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอขยายความใน 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) ข้อ 3.1.4 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี   
 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในหมู่ท่ี  1  ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  

จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  150,000.-บาท แต่เดิมเราต้ังไว้ในเทศ
บัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ต้ังไว้ 500,000. -บาท เพื่อ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าม่วง ในการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า , ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ท่ี 7,13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี ตามอ้างถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าม่วง 
หนังสือท่ี มท 5309.32/ทมง.-1364 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจ าหน่วยไฟฟ้า บ้านโมกมัน – 
บ้านรางจิก หมู่ ท่ี 7,13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวนเงิน 346,661.81 บาท ซึ่งงบประมาณในหมวดนี้
จะคงเหลือ เป็นเงิน 153,338.19 บาท จะขอโอนลดเพื่อไปต้ัง
รายการใหม่ในด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ที่   1  ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 150,000.-บาท ครับ  
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ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกท่านอื่นมีข้อคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติท่ีประชุมให ้ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) ความเห็นชอบโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่โครงการอุดหนุน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าใน     
หมู่ที่  1  ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 150,000.-บาท โอนลดจากด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ ต้ังไว้ 500,000.-บาท เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอท่าม่วงในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า,ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 7,13 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นเงิน 150,000.-บาท รวมถึงการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 
67 ทวิ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  กรณีต้ังจ่ายรายการใหม่ 
ในงบลงทุนด้วยครับ ขอมติท่ีประชุมครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่
ออกเสียง 0 ท่าน 

ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) 3.2 โครงการประมาณการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเ งินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 โครงการ 
 3.2.1 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังสายหนอง    

อีด้วน (วัดหนองขาว) หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  ขนาดถนนกว้ าง  6.00 เมตร ยาว  200 เมตร              
สูง 0.70 – 0.80 เมตร ใช้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมลงลูกรังหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปาดเกล่ียแต่งเรียบ 



ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 177,000.-บาท  
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ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.2.2 โครงการกอ่สร้างถนนผิวจราจรชนิดยางพาราแอสฟัลท์ติก 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)   คอนกรีตสายล าหง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือรวมพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 2,425,000.-บาท ขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลพิจารณา และขอเชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีขยาย
ความเพิ่มเติม เชิญครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลครับ สืบเนื่องจากว่ารัฐบาลมี 
(นายปรีชา  อ่อนจันทร์) นโยบายให้เทศบาลเร่งรัดใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งเงินสะสมของเราไม่

สามารถใช้จ่ายได้ เพราะต้องกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว เราจึงต้องใช้ในส่วนของเงินทุนส ารองเงิน
สะสมอีกส่วนหนึ่ง เงินทุนส ารองเงินสะสมจะใช้ได้ต้องขออนุญาตจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นปัญหาท่ีเร่งด่วน และ
ความเดือดร้อนของชาวบ้าน  ดังนั้นเพื่อพิจารณาแล้วและคัดกรอง
ออกมาแล้วจะมี 2 โครงการ ท่ีสามารถจะขออนุมัติจากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ โดยเงื่อนไขมีอยู่ว่าถ้าเป็นถนนลาดยางก็
จะต้องมีส่วนประกอบของยางพาราเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเป็นนโยบายท่ี
รัฐบาลจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จึงท าให้โครงการของเรา
ท่ีเตรียมไว้ จ านวน 12 โครงการต้องมีการเปล่ียนแปลงโดยจะเหลือ
โครงการมาให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาแค่ 2 โครงการ คือ 



1) โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังสายหนองอีด้วน 
(วัดหนองขาว) หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นเงิน 177,000.-บาท 

2) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดยางพาราแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตสายล าหง หมู่ ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 2,425,000.-บาท ขออนุญาตช้ีแจง
เท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ    
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ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกท่านอื่นมีข้อคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติท่ีประชุมให ้ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) ความเห็นชอบ  

3.2 โครงการประมาณการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเ งินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  

 3.2.1 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังสายหนอง    
อีด้วน (วัดหนองขาว) หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร  สูง 0.70 
– 0.80 เมตร ใช้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมลงลูกรังหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
ใช้ปริมาตรลูกรัง 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปาดเกล่ียแต่งเรียบ ตาม
แบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พรอมป้ายโครงการ 1 
ป้าย เป็นเงิน 177,000.-บาท รวมถึงการให้ความเห็นชอบตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 87 วรรค 3   ขอมติท่ี
ประชุมครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่
ออกเสียง 0 ท่าน  

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกท่านอื่นมีข้อคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติท่ีประชุมให ้ 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) ความเห็นชอบ  



3.2 โครงการประมาณการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเ งินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  

  3.2.2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดยางพาราแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตสายล าหง หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 960 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือรวมพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 2,425,000. -บาท รวมถึงการให้ความ
เห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 87  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) วรรค 3   ขอมติท่ีประชุมครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ 10 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอุดร  เพ็งอร่าม)  ไม่
ออกเสียง 0 ท่าน  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายในเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ

ขอเชิญคุณชูศักดิ์ บัวสด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ เมื่อสักครู่นี้มีบริษัท ดีแทค จ ากัด 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) มาประสานกับผมเรื่องขอต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งเป็นพื้น ท่ี

รับผิดชอบของผม ซึ่งผมก็แจ้งให้เข้ามาประสานงานกับกองช่าง ซึ่ง
ท่านนายกเทศมนตรีครับ ผมขอฝากไปถึงท่านผู้อ านวยการกองช่าง 
นายด ารงค์  ต้นโพธิ์ ด้วยครับ คือเรื่อง บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด ขอให้
ผู้อ านวยการกองช่าง นายด ารงค์  ต้นโพธิ์ ช้ีแจงด้วยนะครับว่า
ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว อย่าให้มาเข้าผมอีกนะครับ ท่ีบริษัท ทรูมูฟ 
จ ากัด ซึ่งผู้อ านวยการกองช่าง นายด ารงค์  ต้นโพธิ์ ด าเนินการไปนั้น 
ท าให้ผมเสียหายครับ ผมต้องการท าให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง จึงจะต้องแจ้งหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้ามารับฟังการท า
ประชาคมครั้งนี้ ด้วย เพราะท่ีผ่านมาผมโดนโจมตีว่าผมเป็นคน
ร้องเรียน และยังไปบอกกับเจ้าของท่ีดินท่ีจะต้ังเสาสัญญาณทรูมูฟใส่



ความผม และให้ผู้อ านวยการกองช่างประสานงานกับบริษัท ทรูมูฟ 
จ ากัด ว่าให้มาประชาคมวันเดียวกันกับบริษัท ดีแทค ท้ังสองเสา
สัญญาณเลย ผมขอฝากด้วยครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ค่ะ เมื่อเช้ามีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัท ดีแทค จ ากัด เข้ามาประสานแล้ว 
(นางอธิสา  สุขศิริ) ค่ะ ซึ่งดิฉันได้แจ้งไปว่าบริษัท ดีแทค ท าหนังสือแจ้งวันประชุมมายัง

เทศบาล โดยให้บริษัทฯ ประสานกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อก าหนดวันประชุม
ประชาคม แล้วทางเทศบาลจะประสานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไปค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ    ไม่ทราบว่าเสาสัญญาณ 2 บริษัทนี้ ต้ังอยู่ในหมู่ใดบ้างครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หมู่ท่ี 6 ครับ ท่านประธานสภา เสาทรูมูฟ จะต้ังตรงข้ามโรงเรียน 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) บ้านห้วยตลุง ส่วนเสาสัญญาณดีแทค ต้ังกลางทุ่งเลยบ้านผมไปครับ 

คือ ตอนแรกบริษัท ดีแทค เขาไปท่ีผู้ใหญ่บ้านเลย โดยไม่ได้มาติดต่อ
กับเทศบาลเลยก าหนดวันประชาคมเองเลย มันก็ผิดพลาดกันไป
ผิดพลาดกันมา ผู้อ านวยการกองช่างคุณจะยอมรับผิดหรือไม่ครับ ท่าน
ท างานพลาดหรือไม่ครับ ท่านตอบผมมาสิครับว่าท่านท างานพลาด
หรือไม่ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง คืออย่างนี้ครับ ในพื้นเราเพิ่งจะมีมาขออนุญาตแบบนี้ต้องให้ประชาคม 
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) ระดับชาวบ้านครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไม่ใช่ครับ ผมถามว่าท่านท าผิดไหม ทุกส่ิงทุกอย่างจะต้องผ่านเทศบาล 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ก่อน แต่นี่เขาไปท ากันเองมันก็ผิดด้วยนะครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง ผมยอมรับผิดก็ได้ครับ 
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์)  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีลงท้ายว่าก็ได้ด้วยหรือครับ คือ ส่ิงท่ีผมถูกนั้น ต่อไปอาจจะมีต้ังเสา 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) สัญญาณในหมู่ท่ีอื่นอีกนะครับ  



ประธานสภาเทศบาล ฯ    ในส่วนท่ีคุณชูศักดิ์  บัวสด สมาชิกสภาเทศบาลได้ทักท้วงมานี้ ผมก็ขอ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ฝากไว้กับท่านผู้อ านวยการกองช่าง ต่อไปจะท าอะไรในท้องท่ีของเรา

นั้น ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ประสานใช่ไหมครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง ใช่ครับ 
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ    ก็ควรจะมาคุยกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายในเทศบาลปรึกษาหารือ ว่ามีกรณี 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) แบบนี้เข้ามา ท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลพูดถึงนี้หมายความว่าไม่ได้มา

คุยกับใครเลย ท้ัง 2 เสาสัญญาณนี้อยากจะให้มาประชาคมพร้อมกัน
ใช่ไหมครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ใช่ครับ ท่านประธารสภาฯ คือ กรณีเหล่านี้ต่อไปเราไม่รู้ว่าจะมา 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ด าเนินการในหมู่อื่นๆ อีกหรือไม่ ผมต้องการให้เป็นบรรทัดฐานเลยว่า

ทุกส่ิงทุกอย่างถ้าเขามาติดต่อต้องมาผ่านท่ีเทศบาลด้วย เพราะตอนนี้
กฎหมายต่าง ๆ นั้น กระจายอ านาจมาสู่ท้องถิ่น ๆ จะต้องร่วม ด้วย
ไม่ใช่ว่าให้เขาด าเนินการกันเองโดยท่ีเราไม่ทราบอะไรเลย ผมขอฝาก
ไปยังผู้อ านวยการกองช่างด้วยครับ กับผู้บริหารด้วยครับให้พิจารณาให้
เข้มข้น ไม่ใช่กลับมาแล้วมาโดนต่อว่ากันนะครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ขอฝากไว้กับท่านผู้บริหารและผู้อ านวยการกองช่างด้วยนะครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม)  

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ 
(นายล้อม  ทองแท้) ผู้อ านวยการกองช่างต้องยอมรับผิดนะครับ โดยไม่ต้องต่อท้ายว่าก็ได้ 

มันไม่ใช่นะครับ คุณต้องรู้ว่าตัวเองท าอะไรอยู่ แม้กระท้ังเรื่องท่ีมัน
ผิดพลาดในท่ีประชุมในวันนี้ มันผิดพลาดท่ีผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่างไม่เคยมาเสนอโครงการท่ีจะเอาเข้าเสนอในสภา



เทศบาลกับผมเลย ผมขอถามเอกสารท่ีล่าช้าท้ังหมดนี้ 7 โครงการ 
เป็นเงินท่ีเบิกจ่ายในงบซ่อมแซมได้เกือบท้ังหมด เพราะฉะนั้น
ผู้อ านวยการกองช่างต้องท างานแบบบูรณาการใหม่ ท างานให้เร็ว และ
ถูกต้อง เวลาท่านรับปากในท่ีประชุมว่างานจะเสร็จภายใน 1 อาทิตย์ 
แล้วถึงเวลาช่างคนอื่นท าเสร็จเรียบร้อย แต่ท่านยังท าไม่เสร็จและ
ผิดพลาดบ่อยครั้ง ก็เหมือนเรื่องต้ังเสาสัญญาณทรูมูฟไปโยนให้ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านด าเนินการโดยท่ีเราไม่เข้าร่วมด้วย ถามว่าผู้ใหญ่บ้าน
สามารถรับรองการตั้งเสาสัญญาณได้หรือ มันไม่ได้ครับ เพราะผมไม่รู้
เรื่องการประชาคมอะไรเลย ผมไม่เคยรู้เลย มันเป็นปัญหา ขอให้ 

 

-25- 

 
นายกเทศมนตรี ปรับปรุงตัวเสียใหม่ด้วยนะครับ ผมเตือนหลายครั้งก็ไม่เคยรับฟังผม 
(นายล้อม  ทองแท้) เลย ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจัดประชาคมแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับ แล้ว

ผมจะไปอนุมัติต้ังเสาสัญญาณได้อย่างไรครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมครับ การติดต่อราชการนั้นจะต้องมีเอกสาร 
(นายชูศักดิ์  บัวสด) ในการประสานงาน ทางบริษัท ทรูมูฟ ก็ต้องทราบ แต่บริษัท ทรูมูฟ   

มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้อ านวยการกองช่างเพียงคนเดียวนะครับ เอกสาร
เป็นเรื่องส าคัญ แต่การประสานงานของบริษัท ทรูมูฟ นั้นใช้โทรศัพท์
ประสานงานกับผู้อ านวยการกองช่างโดยไม่มีเอกสารใด ๆ ตามมา ทาง
ผู้อ านวยการกองช่างก็ไปอีกทางหนึ่ง ทางบริษัท ทรูมูฟ ก็คิดว่า
ประสานงานกับระดับหัวหน้าแล้ว ก็ต้องรู้และแจ้งกลับบริษัท ทรูมูฟ 
ไปว่าต้องมาเป็นเอกสารเท่านั้น ไม่ใช่ใช้โทรศัพท์เป็นหลัก ถ้าเราจะเอา
ผิดเขา ๆ ใช้โทรศัพท์เราเอาผิดเขาไม่ได้นะครับ เพราะไม่มีเอกสารมา
ยืนยันกัน ในการประชุมสภาเทศบาลเคยแจ้งไปแล้วว่าถ้ามีการประชุม
ประชาคมให้แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นท่ีด้วย ผู้อ านวยการกอง
ช่างตอบมาว่า ผมไม่อยู่ในวันประชุม แค่พูดแบบนี้มามันก็ผิดพลาด
แล้วครับ ท าประชาคมแต่ผู้อ านวยการกองช่างไม่อยู่ร่วมการประชุม
คมด้วย จะท าได้อย่างไรครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ครับขอฝากไว้กับผู้อ านวยการกองช่างด้วยนะครับ เป็นการเสียหาย 



(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ในพื้นท่ีของเราหรือองค์กรของเรา ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีขอเสนอแนะอะไรอีกไหมครับ 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) เชิญคุณณัฐวุฒิ  ข าคม ครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอฝากเรื่องไว้ 3 เรื่อง ครับ คือ 1.วันท่ี 23 มกราคม 2561 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) คณะผู้บริหารพร้อมท้ังสมาชิกสภาเทศบาลได้ไปตามเรื่องถนนสายบ้าน

น้อย – หนองขาว หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองขาว ท่ีเสียหายและยังไม่ได้รับ
การซ่อมแซมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่าจะส่งช่างมาตรวจสอบถนนสาย
ดังกล่าว ไม่ทราบว่าได้มาไหมครับ และเทศบาลได้ส่งช่างไปร่วมตรวจ
ด้วยหรือไม่ครับ  
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ผู้อ านวยการกองช่าง เขาโทรมาบอกครับว่าจะมาส ารวจ และผมก็ติดต่อกับผู้อ านวยการ 
(นายด ารงค์  ต้นโพธิ์) กองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรเีขาไม่ได้รับสายครับ 

ประธานสภาเทศบาล น    ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วก็ไม่ได้ติดตามเรื่องต่อนะครับ ขอฝากให้ท่านติด 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ตามเรื่องด้วยนะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอฝากเรื่องท่ี 2 ครับ เรื่องสะพานแคบ ขอให้แก้ไขด้วยนะครับ ควร 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) จะเอาดินหรือหินมาเทขอบทางนะครับ แล้วเทปูนทับให้กว้าง 

รองนายกเทศมนตรี เราได้ท าเรื่องไปชลประทานท่ี 13 แล้วครับ แต่ยังไม่ได้รับการตอบ 
(นายประทีป  พัฒนมาศ) กลับมาครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ต้องให้ผู้อ านวยการกองช่างตามเรื่องด้วยนะครับ ไม่ใช่ประสานงาน 
(นายณัฐวุฒิ  ข าคม) กันทางโทรศัพท์อีก ในเมื่อเรามีหนังสือออกไปต้องมีหนังสือตอบ

กลับมาครับ จะท าได้หรือไม่ได้ก็ต้องตอบกลับมาด้วยนะครับ เรื่อง
โทรศัพท์ประสานงานก็จะใช้ได้เป็นเพียงบางเรื่องนะครับ ส่วนเรื่องท่ี 
3 เรื่องท่อสูบน้ าปากทางเข้าห้วยตาโชติ ผมได้เอารถแม็คโคไปขุดท่อ
แล้วนะครับ ส่วนปีต่อ ๆ ไป ขอให้เทศบาลด าเนินการยืมเครื่องสูบน้ า
มาได้เลยนะครับ ไม่ต้องรอเวลาแล้วครับ ขอบคุณครับ 



ประธานสภาเทศบาล ฯ    ไม่ทราบว่ามีท่านใดท่ีจะอภิปรายต่ออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด 
(นายอุดร  เพ็งอร่าม) ประชุมครับ 

ปิดประชุม เวลา 11.30 นาฬิกา 
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ลงช่ือ............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางอธิสา  สุขศิริ) 
ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
ลงช่ือ............................................ประธานตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอุดร  เพ็งอร่าม) 
ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

 
ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายณัฐวุฒิ  ข าคม ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 

 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางสมคิด  บุญเชิด ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1 



 

ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นางสาวนภัสสร  ต้นโพธิ์ ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2 

 

 

 


